
Oppgave til fagråd og faggrupper i Sykehuset Innlandet:  

Faglig vurdering av alternativer  
 
Fagråd og faggrupper inviteres til å bistå i prosess med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen. Vurderingene vil 

inngå i grunnlaget for å kunne gjøre et valg mellom de to alternativene i konseptfasens steg 1. 

 Trygge og gode tilbud 
 Gode fagmiljøer 

 God tilgjengelighet 

 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

 God ressursutnyttelse 
 
Innenfor hvert av effektmålene er det oppgitt flere vurderingskriterier, merket med kursiv. Fagråd og faggrupper kan støtte seg til disse, som 
stikkord for de vurderingene som skal gjøres, men bes om å besvare oppgaven som en samlet vurdering av styrker og svakheter per effektmål.  
 
Dette oppgaveskjemaet benyttes i gruppearbeider på fagkonferansen 13. mai, samt som innspillsdokument for skriftlige innspill fra fagråd og 
faggrupper.  
 
Ved utfylling av skjemaet bes det om at fagråd/faggruppers samlede vurdering oppgis i kolonnene for henholdsvis styrker og svakheter. Ved 
behov kan feltet nederst på siden benyttes til å synliggjøre delte meninger i gruppen. 
 
Ved levering av skriftlige innspill bes det presisert hvem som er avsender av innspillet, herunder om innspillet representerer hele fagrådet/faggruppen eller 

enkeltmedlemmer. Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

Frist for skriftlige innspill: 20. mai 2022 

 

Innspill fra fagråd og faggrupper sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no 

 
 
  
  



Effektmål 1: Trygge og gode tilbud  INNSPILL FRA FAGRÅD BILDEDIAGNOSTIKK 

     
 Null-pluss alternativet  

  
Alternativet med Mjøssykehuset  

   
1  

  
Trygge og gode tilbud  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Brukertilpasset pasientbehandling og 
opplæring hvor pasientene er aktive 
deltagere i helsehjelpen de mottar  
- Tilgang på relevant og riktig 
kompetanse på det stedet pasienten tas 
imot   
- At den akutte syke pasienten møtes av 
personale med rett kompetanse hele 
døgnet for rask avklaring av videre 
behandling  
- Spesialiserte funksjoner med et 
pasientvolum som sikrer god kvalitet i 
behandlingen og liten variasjon i 
kvalitet  
- Moderne pasientbehandling i tråd med 
medisinsk og teknologisk utvikling  
- Bygningsmasse med utforming som gir 
mulighet til å ivareta personvern i 
henhold til GDPR  
- Mulighet for økt egendekningsgrad  

 Alle byer kan tilby 

bildediagnostikk. 

 Flere pasienter har kortere 

reiseveg. 

 
   
 

 Rekrutteringsproblemer for 

radiologer til alle 4 

sykehusene, kan være en 

trussel mtp. å opprettholde 

tilbudet. Funksjonsfordeling 

utover mandatet kan være 

avbøtende. 

 Begrenset mulighet for å 

opprette/ opprettholde 

spesialiserte funksjoner. 

 Knapp bemanning gir 

sårbarhet ved sykefravær og 

vakante stillinger. 

 

  

 

 Større mulighet for å tilby 

moderne og kostbar 

behandling og diagnostikk 

som kommer med videre 

teknologisk utvikling. 

 Et sterkere 

intervensjonsradiologisk 

miljø kan øke 

egendekningsgraden for en 

del intervensjonsprosedyrer 

slik som embolisering av 

akutte blødninger (eks. 

postpartum) og evt. 

trombefisking. 

 Mulighet for utvidet MR-

beredskap. 

 Samling av flere CT- og 

MR-maskiner gir større 

driftssikkerhet ved teknisk 

svikt og utskifting av 

apparatur. 

  Mulighet for 
subspesialisering med 
fagseksjoner innen 
radiologi. 

 
   

  Hvis det opprettholdes 
mange enheter for 
bildediagnostikk utenfor 
Mjøssykehuset blir 
muligheten for 
kraftsamling av MTU og 
personale evt. noe svekket. 

 Lengre reiseveg for 

pasienter som skal til 

relativt raske og enkle 

undersøkelser, kan 

kompenseres med økt 

satsing på lokalmedisinske 

sentra. 

 Ved Mjøssykehuset er det 
viktig at Lillehammer og 
Elverum får tilstrekkelig 
med kompetanse og 
teknologi, slik at pasienter 
som sogner til disse husene 
får et likeverdig tilbud.  

 

 



 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

  



 Effektmål 2: Gode fagmiljøer  
    

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
   
2  

  
Gode fagmiljøer  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- God rekrutteringsevne og evne til å 
beholde medarbeidere  
- Mulighet for gode arbeidsforhold og 
arbeidstidsordninger  
- Robuste fagmiljø og vaktordning som 
ikke er avhengige av kontinuerlig 
innleie  
- Mulighet til å ivareta lovpålagte 
oppgaver innen utdanning og forskning, 
inkludert samarbeid med universitet og 
høyskoler  
- At foretaket i størst mulig grad kan 
tilby utdannelsesløpene i egen regi  
- Faglig utvikling for medarbeiderne, 
der forskning, utvikling, utdanning og 
innovasjon er integrert  

 Rekruttering er vanskelig, 
men langsiktig arbeid med 
utdanning av egne gir 
tilgang på personale som 
man utdanner selv. 

 Det er kort reiseveg mellom 

attraktive byer å bo i og 

arbeidssted, gir god 

logistikk i hverdagen for 

travle småbarnsfamilier. 

  Man bevarer sårbare 
fagmiljøer som det har tatt 
mange år å bygge opp, det 
tenkes da spesielt på 
nukleærmedisinsk 
avdeling. 

 Oversiktlige forhold der 
man blir godt kjent med 
kollegaer både på egen og 
andre avdelinger. 

 

  Små vakt-team med høy 
sårbarhet med utskifting 
og sykefravær. 

 Begrenset mulighet til faglig 

subspesialisering. 

 Vanskelig å dekke 

undervisningsbehov på små 

og travle avdelinger. 

 

 

 Hvis man kraftsamler 
MTU og personale i en 
større enhet vil dette 
redusere vaktbelastning 
og gi mulighet for 
subspesialisering innen 
faget. 

 Gir mulighet for å styrke 

intervensjonsavdeling eks. 

PCI og bygge opp mer 

subspesialiserte tverrfaglige 

grupper innen 

onkoradiologi. 

 Kan gi mulighet for å 

etablere forskningsmiljø 

(krever oppbemanning fra 

dagens situasjon.) 

 Må gi mulighet for egen 

bilde IKT-seksjon! 

Sykehuspartner betjener i 

utilstrekkelig grad det 

økende teknologiske 

behovet avdelingene har i 

dag og dette er betydelig 

driftsmessig og 

utviklingsmessig problem 

som svekker effektiviteten 

til avdelingene.  

  Det er større muligheter 
for fagutvikling der det er 
flere kollegaer som jobber 
innen subspesialiserte 
funksjoner som det finnes 

  I aktuelle forslag til 
Mjøssykehus med 
opprettholdt akuttsykehus 
og elektivt sykehus med 
sannsynlig behov for 
døgndrift blir både MTU 
og personale fortsatt 
spredt. 

 Vi står i fare for å svekke 

vår rekruttering og å miste 

spesialister som følge av økt 

reiseveg til arbeid for flere, i 

aller størst grad i fasen fram 

til nytt sykehus er bygget, 

men også med den foreslåtte 

strukturen med 

pendleravstand til de mest 

attraktive boområdene. 

 Hvis begge de største byene 

i Innlandet: Hamar og 

Gjøvik blir uten offentlig 

tilbud om bildediagnostikk 

fryktes en sterk lekkasje 

både av pasienter og 

personale til områdets 2 

private aktører Aleris i 

Gjøvik og Unilabs Hamar. 

De tilbyr lik eller bedre 

lønn, men uten nattevakter, 

og med redusert reiseveg. 

 For å få enkel 

hverdagslogistikk for travle 

familier må man bosette seg 



mange av i et fag med 
økende teknologisk 
kompleksitet. 

 Mulighet til å yte en faglig 
bredere LIS-utdanning. 

 Samarbeid mellom 

sykehusene gir i stor grad 

dekning av spesialitetens 

læringsmål, obligatorisk 

tjeneste ved OUS på 18 

mnd kan evt. reduseres. 

 Større avdelinger vil lettere 

kunne håndtere 

ferieavvikling og 

sykefravær. 

 Større avdeling kan lettere 

følge opp faglig utvikling 

ved kliniske avdelinger. 

 

 

i eller nær Moelv. Dette 

antas å være mindre 

attraktivt.  

 LIS-rekrutteringen til faget 

baserer seg på å få unge 

leger til å velge Moelv, 

alternativt også 

Lillehammer, deretter 

rotasjon til OUS i 18 mnd 

for deretter å ha utsikter om 

å bemanne med dagdrift 

ultralyd ved 

distriktmedisinske sentra i 

byer rundt Mjøsa og kanskje 

også ytterligere spredt rundt 

i Innlandet fylke. Dette 

antas å gi en 

pendlerbelastning som vil 

virke derekrutterende.   

 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

  



Effektmål 3: God tilgjengelighet  
     

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
  
3  

  
God tilgjengelighet 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Gode sammenhengende 
behandlingskjeder for akutt og planlagt 
behandling  
- Likeverdige helsetjenester med lik 
mulighet for riktig behandling 
uavhengig av bosted  
- Prehospitale tjenester av høy faglig 
kvalitet og med riktig tilgjengelighet  
- Tilgang til moderne og framtidsrettet 
medisinsk-teknisk og annet teknisk 
utstyr  
- Tidsriktig og hensiktsmessige 
behandlingsfasiliteter, herunder enerom 
til pasientene  
- Tilgang på grøntareal og 
skjermingsmuligheter for pasienter som 
har behov for det  
- En ytre logistikk tilrettelagt for alle 
transportbehov, inkludert 
kollektivtransport  

   Alle byer har tilgjengelig 
bildediagnostikk innen 
alle modaliteter. 
   

 

   En del pasienter må 
innom flere sykehus i 
løpet av sitt 
behandlingsforløp. 
 

 

  Usikkert resultat 
avhengig av grad av 
samling/ desentralisering 
i løsningen, men 
sannsynlig mer 
sammenhengende 
behandlingskjeder. 

 Mulighet for samling av 

intervensjonsradiologi og 

flere av de kirurgiske 

pasientene f.eks. for 

gynekologi. 

  

 

 

 Svak økonomi kan føre til at 

man velger bort samling av 

kostbare avdelinger slik som 

stråleterapienhet og 

nukleærmedisin/ PET-

senter, da må pasienten 

fortsatt reise innom flere 

lokalisasjoner. 

 Flytting av små fagmiljøer 

slik som i radiologi og i 

enda større grad 

nukleærmedisin kan gi tap 

av spisskompetanse som er 

svært vanskelig å rekruttere 

inn, er lite tilgjengelig som 

innleie og svært tidkrevende 

å lære opp på nytt. 

   
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 



Effektmål 4: Organisering som underbygger gode pasientforløp  
    

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
  4   Organisering som underbygger 

gode pasientforløp 
  

Styrker  
  

Svakheter  
  

Styrker  
  

Svakheter  

   
- Videreutvikling av desentraliserte 
tjenester nær der pasienten bor i tråd 
med faglig og teknologisk utvikling  
- At pasientene kan utredes og 
behandles der de tas imot og at 
uhensiktsmessig flytting av pasienter 
mellom enheter unngås   
- Nødvendig samhandling mellom 
fagområdene psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og somatikk for at pasientene skal 
oppleve at fagfolk opptrer i team  
- Sammenhengene tjenester på tvers av 
sykehus og kommuner  

   Utredning kan i stor grad 
foregå ved sykehus i alle 
byer.  

 Teknologiske løsninger kan 

videreutvikles for at 

desentralisert tilbud kan 

tilbys med tilknytning til et 

større fagmiljø i eget og 

annet helseforetak. 

 Tett kontakt og oversiktlige 

forhold mellom 

samarbeidspartnere innen 

behandlingsforløpene. 

 

 

   Spesialisert diagnostikk 
og behandling slik som 
intervensjon og 
nukleærmedisin krever 
ofte overflytning til annet 
sykehus. 

 Gjøvik har kun én CT-

maskin, gir en sårbarhet ved 

nedetid slik at f.eks. 

pasienter med hjerneslag og 

annen ø-hjelp må overflyttes 

annet sykehus for 

diagnostikk. 

 

 

  Mulighet for økt 
spesialisering. 

 Samling av MTU gir bedret 

beredskap. 

 Behandling av komplekse 

pasienter kan skje under 

samme tak, spesialistene 

kan komme til pasienten. 

   
 

 Hvis man vil hente ut 
stordriftfordeler og 
redusere antall vakt-team 
i radiologi må grad av 
subspesialisering 
begrenses noe. 

  

   
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Gode pasientforløp er mer avhengig av god intern struktur og 

kan oppnås eller mislykkes i begge alternativer avhengig av 

organiseringen. 

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 



Effektmål 5: God ressursutnyttelse  
    

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
   
5  

  
God ressursutnyttelse 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Optimal bruk av ressurser ved at 
personell i størst mulig grad kan brukes 
til aktiv pasientbehandling framfor 
passiv vaktberedskap  
- Mulighet for rasjonell bruk og høy 
utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk 
utstyr  
- Anskaffelse av oppdatert medisinsk-
teknisk utstyr og annen aktuell 
teknologi som byggene og virksomheten 
krever  
- Digital infrastruktur som kan utnytte 
potensialet i dagens og framtidsrettede 
digitale løsninger  

   Digitale løsninger kan gi 
fleksibilitet for betydelige 
deler av vaktarbeidet 
innen bildediagnostikk. 

 Tilstedeværende radiolog er 

en nyttig diskusjonspartner 

for kliniker i 

vaktsammenheng. 

 

 

 

   Mellomstore sykehus 
med vaktberedskap gir 
flere passive vaktlinjer. 

 

 

 

  Mjøssykehuset kan i 
større grad benytte aktive 
vaktordninger, men dette 
fordrer at man ikke har 
valgt for stor grad av 
faglig subspesialisering. 

 Kan rettferdiggjøre 

investering i kostbart utstyr 

slik som 3T MR-maskin. 

 

  

 

  Aktuelle forslag til løsning 
med akuttsykehus 
Lillehammer, elektivt 
sykehus Elverum og 
distriktsmedisinske sentra 
vil legge beslag på så mye 
personale og medisinsk 
teknisk utstyr at det kan 
begrense muligheten for å 
kraftsamle i storsykehuset 
uten at ressursbruken 
økes. 

 Bekymring for 

ressurstilgang til distriktene. 

 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 



Ytterligere innspill som kan bidra til å forbedre alternativene: 
 

  
Bekymring for rekruttering og tap av personale ved valg av Mjøssykehuset: 

Bildediagnostikk har betydelige utfordringer innen rekruttering og man får en svært sårbar periode opp mot det å rekruttere og beholde personale både i 

perioden nå når det er usikkerhet rundt beslutningen, men man må frykte at endringer i arbeidssted og ordninger som innebærer mer pendling kan 

oppheve eller reversere effekt av større fagmiljø og mindre belastende vaktordning mtp. rekruttering. Det snakkes om at det store sykehuset kommer til å 

være rekrutterende i seg selv. Dette er en antagelse som er mindre sannsynlig for Bildediagnostikk da det medfører tap av et per nå viktig gode ved å jobbe i 

SI – nemlig nærhet mellom bosted og arbeidsplass.  

Frykt for lekkasje av både pasienter og personale (især leger) til private aktører i Hamar og Gjøvik. Det kommer til å bli mer attraktivt å jobbe privat enn ved 

et Mjøssykehus pga. kortere reiseveg hvis man bor i en av byene (foruten Lillehammer), fravær av nattevakt og utplassering ved distriktmedisinske sentra/ 

elektivt sykehus.  

Uavhengig av valg av sykehusstruktur er det viktig at man er bevisst at bemanning og medisinsk teknisk utstyr i foretaket må være riktig dimensjonert. Dette 

for å unngå en unødvendig stor vekst av private bildediagnostiske tjenester som konkurrenter til SI i et allerede presset arbeidsmarked. 

 

Bekymring for beredskap og sårbarhet ved samling i Mjøssykehus: 

Beredskapsmessig (mtp. krigs- eller terrorhendelse) er det sårbart å samle helsetjenestene for et så stort geografisk område i ett hus der store deler av 

befolkningen er avhengig av broforbindelse for å komme til sykehuset. Også i et pandemi-perspektiv har man sett nytten av å ha separate hus som 

begrenser smittespredning. 

Forhold som er viktige for fagmiljøet i Bildediagnostikk uansett valg av videre modell: 

Uansett alternativ må det satses tyngre på kunnskap og ressurser knyttet til den teknologiske utviklingen. Det er en tendens til å overestimere mulighet for 

relativt rask innsparing og underestimere investeringsbehov på kort og mellomlang sikt. Dagens Sykehuspartner dekker ikke behovene vi står overfor per i 

dag. 

Bildediagnostikk må ikke spres utover andre avdelinger, slik at ulike hus/avdelinger/fagmiljø får «sine egne modaliteter». Dette fragmenterer det 

radiologiske fagmiljøet, er svært dyrt å drifte og fungerer bare i starten når utstyret er nytt. Etterhvert som utstyr byttes ut, vil kostbart utstyr anskaffes ut 

fra SI sine helhetlige behov, og ikke bare behovene til aktuelle avdeling. Da ender man med at pasienter undersøkes ved andre avdelinger. (St. Olavs er et 



eksempel på hvordan det ikke må gjøres, der blir i dag prostatapasienter undersøkt på nevrosenteret, nevropasienter på gastro osv. for det er mest 

hensiktsmessig med tanke på teknologiens muligheter. ) 

Det er viktig at det settes av tilstrekkelig samlet areal til å håndtere den forventede økningen i bruk av bildediagnostikk, slik at også nye labber kan etableres 

i tilknytning til eksisterende arealer. Forventet videre økning av bruken av bildediagnostikk må tas hensyn til ved bygging slik at utvidelser blir mulig og ikke 

unødig kostbart. Dette kan redusere nedetid ved installasjon av nytt utstyr og byggtekniske utgifter ved utskifting eller utvidelse. 

 

Forventning om trombefisking som faglig gevinst av samling i Mjøssykehus: 

Det trekkes ofte fram som et faglig poeng at man skal begynne med trombefisking når man får samling av fagmiljøene i Mjøssykehuset. Dette er en oppgave 

som i Norge i dag utføres av et mindre antall avdelinger og i hovedsak samlokalisert på sykehus med nevrokirurgisk avdeling. Et slikt fagmiljø kan 

videreutvikles fra seksjon for karintervensjon (per i dag på Hamar for SI.) Pga. behov for volum per lege tar det tid å bygge opp slik kompetanse. For ca 5 år 

siden ble Ahus valgt som det neste sykehuset i regionen for å bygge opp radiologisk nevrointervensjon. Dette arbeidet pågår ennå og vil pågå i flere år 

fremover da slik kompetanse tar tid å bygge opp. Selv om SI 10 år fra nå skulle være klare til å starte oppbygning av et slikt fagmiljø er det ikke sikkert at 

helseregionen ville tillate det pga. avstand til sykehus med nevrokirurg og at man allerede hadde investert i fagmiljøet på Ahus. Volumet av pasienter som er 

aktuelle for trombefisking er betydelig lavere enn antall pasienter med hjerneslag og det vil være et problem å bygge opp tilstrekkelig kompetanse hvis man 

skal dele antall pasienter på for mange lokalisasjoner i HSØ. SI ville ha vært et naturlig valg hvis vi var klare for 5 år siden.   

Hvis fagmiljøet får mulighet for å bygge opp miljø for nevrointervensjon, er miljøet positive til dette og fagmiljø av økt størrelse i forhold til i dag vil være 

gunstig. Oppstart med annen type intervensjon f.eks. innen onkologi som i dag ikke utføres vil også ha større muligheter med et solid intervensjonsmiljø. 

 


